
 

JEDNA POSEBNA KARNEVALSKA PRIČA I DOBRO DJELO ČLANOVA FEDERACIJE 
EUROPSKIH KARNEVALSKIH GRADOVA  

MAJUR, Hrvatska 03.06.2022. 
 
 
2020. je godina. Cijeli svijet se bori s pandemijom Covid 19. A ovo nisu bile jedine strahote s 
kojima smo se susreli. U Hrvatskoj su nas dodatno pogodila i dva jaka potresa. 23. ožujka 
2020. naš glavni grad Zagreb je porušio razorni potres. Jedna je djevojčica poginula. 
29.prosinca iste godine još jači potres  magnitude 6.3. razorio je Baniju u Hrvatskoj. 7 je  
umrlih. Ljudske žrtve i ogromne materijalne štete izazvale su veliku tugu i probleme. U svoj 
toj nesreći, beznađu i šoku krenule su predivne akcije, ljubav i solidarnost u cijeloj našoj 
zemlji i susjedstvu. Mnogi prijatelji iz Europe su nas zvali i htjeli nekako pomoći. Na inicijativu 
naših članova Fašničke udruge Žaba iz Ivanić Grada, a koji se nalaze samo 30 km zračne 
linije od epicentra potresa, FECC Hrvatske pokrenuo je veliku humanitarnu akciju Federacije 
europskih karnevalskih gradova za pomoć jednoj obitelji na potresom pogođenom području. 
Dopredsjednik FECC-a Hrvatske, Željko Posilović, Fašnička udruga Žaba iz Ivanić Grada na 
čelu sa Suzanom Lovrenščak i načelnica Općine Majur Klementina Karanović, pomogli su 
nam izabrati pravu adresu, kuću i obitelj kojoj možemo zajedno pomoći. U nazočnosti 
predsjednice FECC Hrvatska Ivane Bošković, potpredsjednika Željka Posilovića i članova FU 
Žaba Izabrana je peteročlana obitelj samohrane majke Jelene Sestrić koja je nakon potresa 
živjela u kontejneru.  
Krenuli smo zdušno u ishodovanje svih potrebnih dozvola, rješavali papirologiju poštujući 
službenu proceduru i otvorili posebne račune za humanitarnu akciju. Našu akciju je podržao 
Internacionalni Bord FECC-a, Na inicijativu međunarodnog potpredsjednika FECC.a Josipa 
Silova predsjednik Lars Algell je poslao poticajno pismo svim članovima FECC-a. 
Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali. Donacije su stigle iz država članica FECC-a: 

Slovenije, Italije, Nizozemske, Crne Gore, Njemačke, Bosne i Hercegovine i Hrvatske te 

brojnih privatnih članova i ostalih udruga članova FECC-a.  

Cijelo vrijeme dok smo prikupljali materijalna sredstva članovi Fašničke udruge Žaba bili su u 

Majuru pružali utjehu i nadu ugroženim stanovnicima Majura i kuhali tople obroke za sve 

potrebite. 

U petak, 9. travnja 2020. potpisan je Ugovor između Općine Majur i Fašničke udruge “Žaba” 
iz Ivanić Grada kojim je obitelji Sestrić iz Gornje Meminske pored Majura u sunjskoj Posavini 
dodijeljena obiteljska kuća. Članovi Fašničke udruge Žaba su dobrotvornim radom pomogli 
preseliti obitelj iz kontejnera te opremiti kuću i urediti okoliš. Obitelj Sestrić ih je u znak 
zahvalnosti izabrala za kumove malom Josipu koji je kršten u kolovozu 2020. godine. 
 
Humanitarna akcija - Federacija Europskih karnevalskih gradova osigurala je obitelji Sestrić 
kuću u potresom razorenoj Baniji u Hrvatskoj - lijepa je solidarna europska i karnevalska 
priča. Osim prekrasne geste ovo je velika promocija karnevalskog duha i FECC organizacije.  
 
Nakon sretnog završetka ove FECC humanitarne akcije organizirali smo 03. lipnja 2022. 
posjetu obitelji Sestrić i Općini Majur. U posjetu su bili Josip Silov, međunarodni 
potpredsjednik, Branko Brumen, generalni sekretar sa suprugom Jelkom, Željko Posilović 
potpredsjednik i Branka Renko-Silov sekretar FECC Hrvatska, Peter Radoja potpredsjednik 
FECC Slovenija i član Roman Kramer kao i Katica Miljan blagajnica FU Žaba iz Ivanić 
Grada. Dočekala nas je vrijedna načelnica Općine Majur Klementina Karanović. Zajedno 
smo obišli zahvalne članove obitelj Sestrić i njihov novi, ljepši i sigurniji dom u ulici 
Domovinskih žrtava 21.. 
Bio je to jedan emotivan posjet kojeg ćemo svi dugo pamtiti.  



Načelnica Klementina nas je upoznala s Općinom Majur koja je brojem stanovnika najmanja 
općina na području Sisačko-moslavačke županije, gdje na 67 km2 živi 782 stanovnika u 11 
sela i to većinom staračkog. 
Od ukupno 760 potresom stradalih objekata koji su prijavljeni u sustav šteta imaju 123 

objekta sa crvenim oznakama, neuporabljivih, 149 sa žutim, privremeno neuporabljivih, i 460 

sa zelenim, uporabljivo sa oštećenjima. Svi ti brojevi pojedinačno nisu veliki, ali s obzirom da 

su mala zajednica u potpunosti se svima promijenio svakodnevni život. Prisjećajući se tih 

dana neposredno nakon potresa načelnica je izrazila neizmjernu zahvalnost naročito prema 

dragim prijateljima, poznatima i nepoznatima, prema vatrogascima, volonterima, raznim 

firmama, udrugama i donatorima iz cijele Hrvatske, Europe i svijeta koji su im prvi pritekli u 

pomoć. Među njima se ističu FU Žaba iz Ivanić Grada i Federacija europskih karnevalskih 

gradova koji su kroz humanitarnu akciju prikupili sredstva i jednoj peteročlanoj obitelji 

osigurali novi dom u Majuru.  

Svi smo zajedno bili oduševljeni dobrodošlicom načelnice Klementine Karanović i dragim 

ljudima  obitelji Sestrić. Ponosni smo što smo ponovo dokazali da su karnevalisti ljudi velikog 

srca. Šire pozitivne vibracije oko sebe i donose osmijeh na dječja lica. I ovom prigodom se 

pokazalo naše jedinstvo, a prijateljstvo i solidarnost se nastavljaju… 

Svima koji su pomogli VELIKO HVALA!  

 
    Branka Renko-Silov,                                                                        Josip Silov. 

Sekretar FECC Hrvatska                                                   Međunarodni FECC potpredsjednik 

  

  


